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rsos setores da cidade
Dando prosseguimento ao 

seu programa de embeleza
mento da nossa cidade, o 
Prefeito Municipal Dr. Wolny 
Delia Rocca, está atacando 
várias obras sitas em dife
rentes pontos 
quais estão obedecendo 
um ritmo acelerado.

Na Avenida Marechal Flo- 
riano, estão 6endo feitas di 
versas melhorias, principal-

parte situada 
mãos, e que 
passagem dos

mente com a 
entre as duas 
são pontos de 
pedestres.

Outro s etor que está sen 
do atacado com toda a viva- 

as é o serviço de macada-
mização da rua situada atráz 
do Aeroporto Correia Pinto e 
que faz percurso ao bairro 
da Varzea e adjacências. 

Naquele local encontra-se

Dia do Comerciário
Transcorre na próxi 

ma segunda feira, dia 
30, a data consagrada 
ao Comerciário, gloriosa 
classe que, pelo seu al
to valor, tem prestado 
inestimáveis progressos 
ao comercio brasileiro.

Em nossa cidade, se
rão realizadas várias so
lenidades organizadas 
pelo Sindicato dos Em
pregados no Comercio 
de Lages, Sindicato do 
Comercio Varegista de

Co
as

Lages e Associação 
mercial de Lages, 
quais deverão iniciar-se 
hoje e prolongando-se a 
té a próxima segunda 
feira, com a realização 
de uma sessão solene 

Haverá durante a rea
lização dos festejos inú
meras competições es 
portivas, escolha da Miss 
Comerciária e um chur
rasco amanhã às 13 ho 
ras no Club de Caça e 
Tiro Luiz Ramos Borges

SR. HELIO RAPHAEL MARINO

Chegou quinta feira última 
a e6ta cidade, vindo de Tu
barão, o sr. Helio Raphael 
Marino, Inspetor do setor de 
peças da conceituada orga
nização VEMAG, cujos dis
tribuidores exclusivos para 
toda a região serrana é a 
conceituada firma Serrana

Ltda — Veículos e Máquinas.

Em nossa cidade o sr. Hé 
lio Raphael Marino entrou 
em contacto com o seu dis
tribuidor exclusivo, tratando 
de importantes assuntos re
lacionados com os produtos 
VEMAG.

Assembléia aprova proposta 
orçamentaria para 1962

A Assembléia Legislativa 
por maioria esmagadora de 
votos aprovou a proposta 
orçamentaria do Governador 
Celso Ramos para o exercí
cio de 1962, fixando a arre 
cadação em oito bilhões e 
quatrocentos milhões de cru

zeiros, A lei orçamentaria 
transmitiu pelo plenário le
gislativo sem sofrer emendas 
rigorosas por parte da opo
sição, cuja bancada deu ple
na cobertura na votação fa
vorável da citada proposta, 
com exclusão de um voto.

Brasil apelou também para a Russia

O Senador Afonso A- 
rinos, chefe da delega
ção do Brasil à 16a' 
Assembléia da ONU, co
municou ao Ministério 
de Relações Exteriores 
que votou, juntamente 
com mais setenta e qua

tro paises, em favor de 
um apêlo das Nações 
Unidas à União Soviéti
ca, para que se abste
nha de explodir uma 
bomba atômica de cin
quenta megatons. .

uma máquina da Prefeitura 
Municipal que está realizan
do a referida obra à todo 
vapor, e que depois de con
cluída trará grandes benefí
cios ao moradores dos bai- : 
ros de Aeroporto, Casas Po- j 
pulares 6 Varzea, principal
mente nos dias de chuvas.

Com essas melhorias, nota- 
se que a administração do 
Prefeito Dr. Wolny Delia 
Rocca está toda ela inteira
mente voltada a solucionar 
de pronto os vários proble
mas que nos afetavam, procu
rando dar a nossa urbe um 
aspecto de modernismo con
dizente com o prestigio que 
gozamos entre as congêne
res do Estado.

Realizou-se hoje às 11 horas 
da manhã no gabinete do co
mando da 2a C.P.D. da Po
licia Militar do Estado de 
Santa Catarina, em Curitiba- 
nos, a solene inauguração do 
retrato do sr. Vidal Ramos 
Junior, recentemente faleci
do em um desastre automo
bilístico.

Esta homenagem póstuma, 
que foi uma iniciativa d®
1" Tenente Ledeni Mendon
ça da Rosa, comandante da
quele destacamtno policial, 
deve-se aos relevantes ser
viços prestados pelo sr. Vi
dal Ramos Junior à reg â® 
serrana

Com o fim dc participa
rem desta solenidade esteve 
em Curitibanos uma carava

na composta de sr. Valdo Costa Avila, presidente do di
retório municipal do Partido Social Democrático, do sr. 
Sérgio Ramos, filho do homenageado, diretor da Compa
nhia Catarinense de Força e Luz S/A, representando os fa
miliares do mesmo e altos próceres politlcos do pessedis- 
mo local.

Na ocasião fizeram uso da palavra, o Desembargador 
Mario T. Carrilho, em nome dos familiares do saudoso sr. 
Vidal Ramos Junior e do PSD lageano, o Dr. Walter Te- 
norio Cavalcanti, em nome do povo curitibanense, o Dr. 
Evaldo Vilela, Delegado Regional de Policia, e o 1 Te
nente Ledeni Mendonça da Rosa, Comandante do destaca
mento policial de Curitibanos.

Para breve o reinicio do asfaliamen- 
to da Avenida Presidente Vargas

Reuniu-se extraordinària- 
mente na última quarta fei
ra.. à noite, a Câmara Muni
cipal, com o fim de estudar 
a mensagem enviada pelo 
Prefeito Dr. Wolny Delia 
Rocca, para que a mesma 
lhe concedesse poderes para 
firmar contrato com o go-

vêrno do Estado, por inter
médio do D.E.R., a fim de 
serem iniciadas de imediato 
o serviço de asfaltamento da 
Avenida Presidente Vargas.

Convocada a reunião pelo 
presidente daquela casa Dr. 
Aron Kipel. presentes 6 ve
readores do PSD, 3 da UDN

“Há em circulação pelo pais um certo na
cionalismo que nada tem de nacional”

O Deputado Abreu Sodré, presidente da 
Assembléia Legislativa paulista, falando no ato 
de instalação do 2o Congresso Brasileiro de As
sembléias Legislativas, quinta feira à noite, e que 
se realiza em Porto Alegre, fez um discurso que 
causou grande repercussão, quando em certo tre
cho do mês mo disse o seguinte:

“Há, em circulação pelo país, um certo na
cionalismo, que nada tem de nacional, pois im 
portado e dirigido, e por isso mesmo, oposto a 
um autêntico e necessário nacionalismo, que é a 
mais pura expressão do sentimento de Pátria e 
de dedicação ao povo.

Para o falso nacionalismo, as crises em 
que nos debatemos, geradoras da Fome, da Misé
ria, da Doença, são motivos para tentar lançar o 
povo contra as instituições democráticas, como 
se fôssem elas — e não a omissão de muitos dos 
nossos líderes — os responsáveis pela situação 
critica em que vive o Pais.

Para o autêntico nacionalismo elas consti 
tuem um desafio, a fim de se poder demonstrar 
que só na Democracia, autenticamente pratica
da, se encontram os meios capazes de dar ao 
povo o bem-estar compatível com a sua digni
dade».

e 1 do MTR, teve inicio os 
trabalhos de discussão da 
mensagem enviada pelo che
fe do executivo lageano.

Iniciados os trabalhos, di
versos vereadores fizeram 
uso da palavra em tôrno do 
assunto em pauta, cuja men
sagem trazia no seu bôjo to
dos os seus esclarecimen
tos necessários, razão pelo 
que, por unanimidade de ve
readores presentes, a mesma 
foi aprovada.

Assim é, que ficou o Dr. 
Wolny Delia Rocca, Prefeito 
municipal, com poderes am 
pios para firmar contrato 
com o govêrno do Estado, 
para reiniciar as obras de 
asfaltamento daquela impor
tante via pública, que é a 
Presidente Vargas, cujo con
vênio determina que o Es
tado entrará coro sete mi
lhões de cruzeiros e o Mu
nicípio com 3 milhões, perfa
zendo um total de dez mi
lhões. para pôr mãos à refe
rida obra.

i
Esta obra, como bem sa

bemos encontra-se parada, 
pois a Companhia que nela 
iniciou os trabalhos, não sa
bemos porque cargas d’agaa 
paralizou os seus serviços 
desde há algum tempo.

Desta maneira, deDtro de 
mais algum tempo, a Ave
nida Presidente Vargas es
tará totalmente asfaltada, 
dando um aspecto elegante 
àquela artéria que liga o 
centro da cidade ao Coral, 
um dos bairros mais im
portantes da Princesa da 
Serra.
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Do Meu Canto
Para aquêles que já viram escorrem-se, no torvelinho 

do tempo, um periodo de mais de cincoenta anos, forço 
samente terão sentido êsse desajustamento, de incom
preensão, inércia e intolerância que avassála, assustado
ramente, a nossa humanidade, de um modo geral menos
prezando os ensinamentos divinos de “amor ao proximo co
mo a ti mesmo”, que desde quase há dois mil anos vêm 
norteando e apontando, como o precursor da humanidade, o 
caminho a seguir, para que não tenhamos essa ambição 
céga, desmedida e unilateral contra os nossos irmãos 
que povoam o universo, porque, perante Deus, somos to
dos iguais.

Prescrutando essa onda de desequilíbrio, de angus
tia que invade os lares brasileiros, destruindo-os, por as 
sim dizer, ficam os responsáveis pela manutenção de suas 
familias nêste dilema cruciante e estarrecedor ao verem 
penetrar no lar a fome e a destruição

Haja visto essas centenas de senhoras que, num gés- 
to digno, mas comovedor, se dirigiram, pessoalmente 
ao senhor Presidente da República, no sentido de que o 
chefe da nação, nêste transe doloroso e angustiante por, 
quepassa o povo brasileiro, tome as necessárias provi
dências que o caso exige, pondo paradeiro nêsse estado

na vida

de

Fatores p-eponderantes para vencer _r
A fé, a música, a convivência

nossa mocidade a não se 
deixar atrair por um moder
nismo mal interpretado, con
fundindo-o c<>m desregramen
to e degradação social Os 
bons conselhos, as boas nor
mas, desviam caminhos er 
rados, sendo por isso, louvá
vel a intenção.

Nos dias de hoje, que o 
modernismo procura modifi
car as nossas tradições, em

panando o seu brilho, é de
ver daqueles que a conser
v a m , ' aconselhar, advertir a

cousas. .. ,Evidentemente, ficou demonstrada, nesta roanifestaçao
das mulheres brasileiras feita ao Chefe da Nação a preca
riedade da s tuação atual, por cujo motivo elas pediram 
providências para minorar o custo de vida e, consequen
temente, evitar nesta emergência uma infiltração esquer- 
dista, para assim poderem “manter com o marido paz e 
harmonia e educar os filhos’’, porque se os poderes teire 
nos não conseguirem debelar esta crise que nos assola, 
só a veremos solucionadda “por um apoio sôbre humano de 
um motor que impulsiona tôda a nossa vida, de uma luz 
que ilumina todo o nosso caminho. E essa luz 

Amoldando-nos aos seus ensinamentos e 
fielmente, o que definem essas duas palavras 
e fraternidade, teremos vencido.

Lajes, Outubro de 1961.
LIV1NIO GODOY

é Cristo.” 
cumprindo 
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NOVO NA POTÊNCIA... NO CONFORTO... NA ECONOMIA... NA BELEZA!
-----------------  <3/
2 .a S E R I E O

TECNICAMENTE A IN D A  MAIS PERFEITO!
MAIOR POTÊNCIA! - 0  SIMCA 
CHAMB0R0-2.« SÉRIE-1961 POS
SU I AGORA 90 HP EM SEU 
ROBUSTO MOTOR "AQUILON" DE 
8 CILINDROS1 E NOVA REDUÇÃO 
DE ENGRENAGENS 00 DIFERENCIAI 
PERMITE APROVEITAMENTO INTE
GRAI DA POTÊNCIA D0 MOTOR, 
RESULTANDO EM MELHOR DESEM
PENHO NOS ACLIVES FORTES 
MESMO COM 0 CARRO LOTADO'

MELHOR T O R O U E ! - E MAIS. 
COM 0 AUMÇNT0 D0 T0RQUE 
(157 .) NAS BAIXAS E MÉDIAS 
VELOCIDADES DC MOTOR, 0  SEU 
CHAMB0RD PROPORCIONA AGORA 
MELHOR RENDIMENTO E M AIS 
FORÇA ÚTIL TANTO N0 TRÁFEGO 
URBANO C0M 0 NA ESTRADA '

MELHOR RELACAO PESO-PO
TÊNCIA! - 0  AUMENTO DA PO
TÊNCIA, OBTIDO SEM QUALQUER 
AUMENTO N0 PÊS0 DA ESTRU
TURA COMPACTA D0 CARRO (BEM 
MAIS LEVE E RESISTENTE D0 QUE 
A DOS CARROS COM CHASSIS 
E CARR0CERIA) FAZ D0 SIMCA 
CHAMB0RD 0 AUTOMÓVEL BRASI
LEIRO COM MAIS FÔRÇA ÚTIL POR 
0UIL0 DE p é s o :
NOVA DISTRIBUIÇÃO DO ES
PAÇO INTERNO!-N 0V 0  DESENHO 
DOS BANCOS, COM MELHOR APRO
VEITAMENTO D0 ESPAC0 INTERIOR 
PERMITE M A IS  FOLGA, MAIOR 
LIBERDADE DE MOVIMENTOS E 
CONFORTO INEXCEDiVEL PARA 0S 
6 PASSAGEIROS'

ESTOFAMENTO AINDA MAIS 
LUXUOSO!-RICO E ANATÔMICO

ESTOFAMENTO EM GOMOS, EM 
CORES ALEGRES E MODERNAS, 
HARMONIZADAS COM 0  CARRO 
MOLAS MAIS MACIAS E FLEXÍVEIS, 
ASSEGURANDO 0 M ÁXIM O  DE 
COMODIDADE MESMO NAS VIA
GENS LONGAS'

NOVA SUSPENSÃO DIANTEIRA!
ELIMINA TOTALMENTE 0S CHO
QUES MESMO NAS PIORES ES
TRADAS, PROPORCIONANDO MUITO 
M AIS CONFORTO A0 DIRIGIR E 
MAIOR SUAVIDADE DE MARCHA 
PARA T0D0 0 CARRO. SEM QUAL
QUER VIBRAÇÃO NAS ALTAS 
VELOCIDADES!
NOVO SISTEMA ELÉTRICO!
LIMPADOR DE PÁRABRISAS MAIS 
POSSANTE COMANDO DOS FARÓIS 
ALTO E BAIXO, FAR0LETFS, LUZ 
D0 PAINEL E ESTACIONAMENTO 
EM UM SÓ CONTATO!

MAIOR ECONOMIA!-DE GASOLINA, GRAÇAS A0 N0V0 DESENHO 
DAS CÂMARAS DE COMBUSTÃO. DE MANUTENÇÃO, PORQUE AS 
MODIFICAÇÕES INTRODUZIDAS N0 SISTEMA DE CIRCULAÇÃO DE 
GASES RESULTAM EM MELHOR ADMISSÃO, MELHOR ESCAPA- 
MENT0 E MENOS AQUECIMENTO, GARANTINDO LUBRIFICAÇÃO 
M AIS PERFEITA DAS PARTES VITAIS DO MOTOR'

APARÊNCIA EXTERNA DE GRAN
DE BELEZA ! - NOVOS FRISOS 
EM LINHAS RETAS, HORIZONTAIS. 
EMPRESTANDO A0  CHAMB0RD 
AINDA MAIS REFINAMENTO E ELE
GÂNCIA i DOIS TIPOS DE CALOTAS 
À SUA ESCOLHA LUXO E SUPER- 
-LUX0 ' NOVOS ADORNOS: A FA
MOSA ANDORINHA SIMCA, SÍMBO
LO DE QUALIDADE E BELEZA N0 
MUNDO INTEIRO E NOVA LANTER
NA TRAZEIRA

ACABAMENTO PRIMOROSO EM 
TODOS OS DETALHES! - F0R- 
RAÇÃ0 INTEGRAL COM TAPÊTES 
DE PURA LÃ. N0 PORTA-MALAS 
N0V0 TAPETE PLÁSTICO. LAVÁVEL 
E RESISTENTE À ÁGUA D0 MAR, 
MANCHAS DE ÓLEO. ETC BORRA

CHAS NOS PÁRA-BRISAS E PAINEL 
ESTOFADO EM CORES HARM0NI- 
ZANTES COM AS DA PINTURA D0 
CARRO'
CÔRES M ODERN AS! -U M A  VA
RIADA GAMA OE CÔRES INTEIRA- 
MENTE NOVAS. L ISAS 0U EM 
RICAS COMBINAÇÕES. TONALIDA
DES SÓBRIAS, ALEGRES 0U VIVAS 
DE ACORDO COM 0 SEU GÔST0! 
E CONSERVANDO AS MESMAS  
FAMOSAS CARACTERÍSTICAS DO 
CHAMBORD-.O MAIOR PORTA-MA
LAS DE TGD0S 0S CARROS BRA
SILEIROS' VISIBILIDADE PANORÂ
MICA COM A MAIOR ÁREA OE 
VIDROS DE TODOS 0S AUTOMÓVEIS 
NACIONAIS' ESTRUTURA SUPER- 
-COMPACTA À PROVA DE IMPAC 
TOS E RUÍDOS'

ELEVADO ÍND ICE  DE NACIONALIZAÇÃO (98"/.) - COMPLETA A SS IST ÊN C IA  TÉCNICA E FACILIDADES DE PEÇAS E A C E S SÓ R IO S

Para tôda a região serrana: 
MERCANTIL DELLA ROCCA, BROERiNG S/A

Rua Manoel Thiago de Castro, 253 — LA.GES — S. C.

E como educar, aconselhar 
não é tarefa exclusiva dos 
Professores, eu me abalan 
ço sem melindrar, a lembrar 
< s «Fatores» que epigrafa 
( stas linhas. «A Fé» quando 
alicerçada na infancia pelo 
poder da «oração» que a for- 
{ilece, dá ao homem a es
perança de vencer. Da gran
deza ou poder da «oração», 
já disse um educador: Se me 
j erguntasse — porém um 
pai, como devia int irar a 
» iucação de seu filho e eu 
lhe diria, que comece jun- 
t mdo-lhe as mãos pequeninas 
todas as noites antes de dor 
r.iir numa oração singela e 
cristã Essa oração esqueci
da mais tarde, perfuma o 
resto da vida. A rosa elan- 
quesce e seca e desaparece, 
mas fica um pouco de seu 
aroma no espinhal. E é as
sim, que do perfume da ora 
ção que perdura e do aroma 
da «Rosa» que ficou qiu 
fortalece nos corações: A 
Fé encorajando o nomem 
para a luta cotidiana.

Agora, outro fatõr. que au
xilia a educação: A Música 
a divina arte. administrada 
na adolescência educa e a- 
primora o sentimento. Ela 
incentiva, acalma e inspira, 
entusiasma e aperfeiçoa, fa
cilitando a obra educativa. 
Portanto, é um elemento que 
deve ser cultivada e admi
nistrada, tanto nas escolas, 
como no lar.

Na Inglaterra conforme lí. 
ela é incorporada como ma
téria obrigatória nas esco
las, porque grandes pedago
gos concluiram que é uma 
das poucas formas de ativi
dade que elevam a criança, 
que a seduzem, a uma con 
centração prazerosa. Ela de
senvolve a imaginação, o 
ritmo do físico e proporciona 
um meio de alegria, de re- 
jouso e são prazer ao mes
mo tempo, que desenvolve o 
espírito.

E como último dos fatòres. 
temos o da «Convivência».

Êste é dos mais útil ao 
homem na vida social, cujo 
êxito depende do meio Nos 
tempos que se respeitava as 
tradições o homem era a- 
calado tí admirado peia sua 
f i n a  educação. q u e  
o tornava credor da es
tima de seus irmãos Nos 
clubes só eram aceitos só
cios, os que tivessem uron 
educação irreprimivel. pois 
os referidos clubes eram 
centros educativos, Pahí, a 
finalidade de ‘A Conviveu 
cia”, que o homem deve 
escolher, pois dela d e p e n d e  
a sua felicidade e de seu 
conceito na sociedade, çon 
firmando o velho ditado: O 
homem é produto do meie

Lages, Outubro de l!)6l
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caio
Circula em nossa cida 

de o Sr Elvio Vieira, aho 
I o .Tribunal É Pontificavam também na-

•  O colunista agradecen
do ao convite (também es

snr. Elvio é hóspede dn °  oítrl 08 8rs- Higino Rfc,al)> res,ponderá P^sente
sal sr. e sra LufzRenil I  T "  e Polai°a8 Colom- logo ma18 à n01te-«ra. Luiz Benjamim. £o ambos vindos de Curiti- ■ _ - . *

•  innnina Da> Para um ‘week end” Pm * Domingo passado, em•  Aconteceu no Club l°. Lages. CK GDd em volta da picina do Club Caça
domingo ultimo, tarde dan *
çante. Às 21 horas do mes-

Daura Duarte, 2a. princesa 
da beleza do estudante lagea- 
no. (pose especial para C. S.)
mo dia, também no Vetera
no, acontecia um movimen
tado «sarau dançante» que 
et ntou com a presença de 
moças florianopolitanas que 
estavam de passagem por 
Lages, em viagem de excur
são

-4V
•  Fato interessante e dig

no de nota aconteceu quarta 
leira p p em nossa cidade. 
Aqui chegou, abaixo de chu
va. uma excursão de moças 
iormandas ginasianas de Va
caria. Esta excursão limitava 
se à Lages e tinha a dura
ção de 12 horas pois ao en
tardecer as referidas senho
ritas regressavam à Vacaria. 
“Mal de excursão!”

x
•  Quarta feira próxima 

vindoura, estará viajando pa 
ra a Capital do Estado a 
muito elegante srta. Maria 
Aparecida Simão: Aparecida 
que é o “broto mignon” mais 
simpático de Lages será uma 
das “debs do Club 14, no 
• Reveillon’’ deste ano.

x
•  Encontra-se em Floria

nópolis a Rainha do Club 1 
de Julho, srta Shirley Donat- 
to. Shirley ficará ainda al
guns dias na “Belacap”.

x
•  O Comandante Floriano 

Möller, convidado especial 
para Paraninfo das forman- 
das do Curso Normal do 
Colégio Santa Rosa de Lima.

x
•  A soirée de formatura 

acontecerá esta noite no 
Club 14, quando desfilarão 
valsinhas tocadas pelo Sin
copado.

x

e Tiro, aconteceram elogios 
para a simpática “sereia” i 
filha do Sr. José Arouca. Ge-; 
rente do Banco da Lavoura.] 

x
•  Aqui está um convite 

para a sociedade Lageana, 
que a pedido é retransmitido] 
nesta coluna: “Convido-voe 
para assistir as solenidades 
de inauguração do retrato 
do Sr. VIDAL RAMOS JR., 
no Gabinete do Comando da 
2a C. P D , da Policia Mili 
tar do Estado de Santa Ca 
tarina, às 11 horas do dia! 
28 do corrente mês. Será 
uma homenagem póstuma que 
prestaremos ao grande Che
fe Politico, amigo do povo 
serrano: homem que viveu

I com honra e trabalhou com j 
valor (as.) Ledeny Mendon j 
ça da Rosa, 1- Ten. Cmte. j 
lnt. da Cia.

x i
•  Esta coluna cumprimen

ta o jovem Dr. Nilson Cam
pos pela próxima inaugu
ração de seumoderní8simo 
consultório dentário.

Dr. Nilson demonstrou a- 
primorado bom gôsto na de
coração de seu consultório 
e estará iniciando seu tra
balho na próxima segunda 
feira. Comentários Sociais 
deseja-lhe pleno êxito, 

x
•  No início da semana o

colunista esteve em Curiti 
banos afim de discutir os úl
timos detalhes da festa que 
vinha anunciando à algumas 
colunas

Tendo havido modificações 
radicais na promoção, ficou 
assim estabelecido.

Marrocos Bar
Sob a nova e dinâmica orienta- 

ção do Sr. Altenir Schmidt, o “MAR- 
ROCOS BAR’' tomou se novamente o 
ponto de encontro do lO F -b tl
LAGEANO- , , .

Marque você t ^ b e m s e u  proxi; 
mo encontro no MARROCOS BAH 
e desfrute de

'HI - FT.

Serrano Palace Hotel
I mais novo e mais moder- 

o da cidade, as suas or- 

ens a rua Thiago de Cas-

ro, 69.

Nilda Rodol[o, Miss Elegante 
Bangú e também princesa núme
ro um da União Lageana de 
Estda ntes.

•  A soirée acontecerá dia 
10 de novembro e não mais 
dia 4 como estava previsto, 

x
e A Rádio Diári » da Ma

nhã estará presente para 
através da voz de João Luiz 
Lucena, retransmitir o acon
tecimento.

•  Ao invés de ser abri
lhantada pelo Conjunto Sin
copado, a noitada contará 
com o ritmo e show de To
bias Troisi e sua Orquestra 
Cigana.

x
•  O desfile de Modas Vo

gue contará com a partici
pação das seguintes senhori 
tas: Miriam Reuter (Miss La- 
'es). Sônia Ribeiro (Rainha 
la ULE), Shirley Donatto 

(Rainha do Club 1 ) Nilda 
todolfo (Miss Eier’- rite Ban

gú pelo Club 1) M iia Apa- 
lecida Sampaio, Iva Montene
gro, Nara Yone Lopes, Bea- 
iriz Branco, Maura Noveletto, 
Ena Krebs, Terezinha "i- 
mão, Jonilda Vieira, Mariza

j Ramos, Telma Hoeschel, 
Maria Aparecida Simão, Enei- 
ta Shenkel, e Terezinha Da
um. (provavelmente).

1 x I •  Logo após o desfile o
colunista apresentará um pe- 

1 queno“ show artístico" a 
cargo dae srtas Zaira Bor
ges e Maria Aparecida Sam
paio.

x
•  A meta é Curitibanos.

D R . N I L S O N  N . C A M P O S

CIRURGIÃO DENTISTA
PREPARO DE CAVIDADE PELA ALTA 

VELOCIDADE
MODERNO CONSULTORIO COM AI ROTOR 

RADIOLOGIA DENTARIA 
PRÓTESE EM GERAL

CONSITLTORIO: Rua Coronél Córdova (frente ao 
Correio)

EXCLUS1VAMENTE COM HORA MARCADA

Aquêle que transforma 
em beleza lôdas as e- 
moções, sejam de me
lancolia, de tristeza, pra
zer ou dor, vive na per
pétua alegria. (Graça A- 
ranha).

Quem sabe falar é ca
paz de fazer calar todos 
os canhões do mundo. 
(Kotzebue).

Os homens geralmen
te preferem ser enga
nados com prazer a ser 
desenganados com dor 
e desgosto. (Maricá)

SE VOCÊ VAI À PRAIA, 
Nr»U USE tiOibL,

ndiislíial lapinko Lida.
Comnre uma casa pré 

fabricada na
Industrial Madepinhc 

Ltda.

P r o d u ç ã o  E x p o r t a ç ã o
Compra e venda de Madeiras Bruta por atacado

Caixa Postal, 387 — Pone, 431 -  End. Telegr. MADEP1NHO
BAIRRO PASSO FUNDO — LAGES — Santa Catarina
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Juizo de Direito da Primeira Vara Cível da Comarca de Lajes
■------ Estado de Santa Catarina

O doutor Osmundo Vieira 
Dutra, Juiz de Direito da 
Primeira Vara Cível da 
Comarca de Lajes, Estado 
de Santa Catarina, na fôr
ma da lei, etc.

Edital de Citação
Faz saber a tôdos quantos 

o presente edital de citação 
com o prazo de trinta (30) 
dias virem, dêle conheci 
mento tiverem ou interessar 
possa, que, por parte de 
Cesário Correia Fogaça e 
Osvaldino de Lurdes Branco 
residentes no distrito de São 
José do Cerrito, nesta co
marca lhe foi dirigida a se
guinte PETIÇÃO. “Exmo. Sr. 
Dr. Juiz de Direito da la. 
Vara Cível. Cezário Corrêa 
Fogaça e Osvaldino de Lur
des Branco, brasileiros, ca
sados, agricultores, residentes 
no distrito de São José do 
Cerrito. desta Comarca de 
Lajes, sendo senhores e pos
suidores de partes de terras 
situadas no local denomina
do “Fazenda do Retiro’’, na
quele distrito, por estarem 
6uas partes em comum com 
as de outros proprietários 
e não lhes convindo conti
nuarem em comunhão, que
rem fazê-los citar para todos 
os têrmos e atos da ação 
de divisão que ora se inicia 
e para abonarem pro rata as 
despesas da causa, cientifi
cados de que durante o cur 
so da ação nada poderão 
inovar no imóvel dividendo, 
quar construindo benfeitorias, 
quer ampliando as já exis 
tentes. O imóvel dividendo, 
que se compõe de terras de 
cultura e campos de criar

com a área superficial de 
dois milhões duzentos e qua
renta e nove mil duzentos e 
vinte e quatro metros qua- 
(2.249.224 m2), em conse
quência de divisão amigável 
feita entre os herdeiros e 
sucessores do Major Cesário 
Fogaça de Almeida e sua 
mulher d. Maria Thomazia 
Lopes, pos escritura pública 
datada de 22 de novembro 
de 1928 e devidamente trans
crita sob. o n- 228 a fls. 209 
v. a 210 do Livro n 4 no 2’ 
Ofício do Registro de Imó
veis desta Comarca (does 
n s. e 1 e 2), coube em sua 
integridade aos eondômiuos 
João Fogaça de Almeida 
(1 025084 m2)’ Fr t ícisco Fo
gaça de Amieida (982 140 m2) 
e Maria Borges de Oliveira 
(242.000 m2) e está situado 
no canto N. O. da “Fazenda 
do Retiro”, tendo as seguintes 
divisas estabelecidas de 
acordo com o plano e mapa 
da divisão amigável execu
tada pelo agrimensor Emilio 
Kuntze; “A segunda gleba 
situada no canto N. O. da 
“Fazenda do Retiro” onde 
êste condômino João tem 
seus paióis de milho, come 
ça no marco de bugre já 
descrito no canto N. E. do 
quinhão de dona Maria Ger 
trudes e no fim da divisa 
desta com Cesário Fogaça, 
dividindo com o quinhão 
deste segue 836 ms. no rumo 
N. O. 23° até o marco do 
quinhão de Salvador Fogaça; 
daí segue pela chapada e des
cendo pela devisa dêste 614 
ms. no rumo N. E. 4‘ 30, até 
o marco de pedra já des
crito, onde começa o quinhão 
de Paulo Inácio de Oliveira

f  CONVITE-MISSA
Sofia Santana, Filhos, Noras e Netos do sempre lembrado

Sebastião Fernandes
convidam aos parentes e pessoas de suas relações, 
para assistirem a missa do 4o aniversário de seu 
falecimento, que mandam celebrar no próximo 
dia 3 de novembro, às 19 horas, no altar mór da 
Catedral Diocesana.

A todos que se dignarem comparecer a ês
te ato de religião e amizade, desde já antecipam 
os seus agradecimentos.

Lages, Outubro de 1961.

e daí dividindo com êste 
quinhão deece 702 ms . no 
rumo N. E. 36 até o arroio 
da Divisa, onde cravou se 
um marco de pedra com 
duas testemunhas; daí a divi
sa sobe pelo dito arroio até 
o marco da divisa da se
gunda gleba de Salvador 
Fogaça, segue pela divisa 
dêste 98 ms. no rumo S. O. 
16 , depois 1.128 ms no ru
mo 16 até o divisória de Sa
turnino Correia, na restinga 
e por esta e logo pela Sanga 
dos Farias desce até chegar 
no marco do quinhão - de d. 
Maria Gertrudes; daí segue 
938 ms no rumo N. O. 83’. 
até o ponto departida’’. Com 
o falecimento de João Foga
ça de Almeida, cujo inventá
rio se processou no Cartoriu de 
Órfãos desta Comarca no ano 
de 1956, a sua parte no imóvel 
comum (1.025.084 m2) coube 
por herança a seus filhos 
Virgínia Fogaça Mendes, ca 
sada com Cesário Serafim 
dos Anjos, João Batista Fo
gaça e Santina Fogaça Men
des, casada com Domingos 
Antonio do Pinho (170.747 
m2 para cada um) e nétos 
Antonia Fogaça de Oliveira 
ou Mendes casada com Se
bastião Corrêa de Araújo 
(170.847 m2). Antonio Fogaça 
de Camargo e Sebastião 
Fogaça de Camargo (85.423, 
5 m2 para cada um), sebas
tião F Mendes, Moisés Fogaça 
Mendes, Ana Maria Fogaça 
Mendes, Santulino Fogaça 
Mendes, Joaquim Fogaça 
Mendes e Manoel Fogaça 
Mendes (28 474 m2 para ca
da um), dos quais e de seus 
sucessores, por transações 
diversas, houveram os re
querentes as suas parte 
(does. n s 3,4 5,6,7,8), nas quais 
possuem benfeitorias. São 
condôminos conhecidos do 
imóvel, além dos requeren
tes os seguintes: 1 - João 
Batista Fogaça Lopes; 2 - 
João Maria Corrêa Moreira;
3 - Simão Marques Corrêa,
4 - Antonio Fogaça de Ca
margo; 5 - Antonio Trindade 
Silva, - 6. Generoso de Chaves 
Camargo; 7 - Artur de Cha
ves Camargo; 8 - Oliveira 
Costa; 9 - Odilio Floriano 
Corrêa; 10 - Francisco Fa
gundes; 11 - João Batista 
Fogaça Mendes, tôdos resi
dentes no distrito de São 
José do Cerrito, nesta Co
marca. Assim sendo, com 
fundamento nos artigos

629 do Código Civil e 415 e 
seguintes do Código de Pro
cesso Civel, requerem os 
suplicantes a V. Excia. sejam 
citados, sob pena de revelia, 
por mandado, os condôminios 
residentes nesta Comarca e 
por edital, com prazo de 30 
dias, os ausentes, incertos, 
desconhecidos e residentes 
fora que por ventura exis
tam bem como as mulheres 
dos que casados forem, para, 
no prazo legal, constestarem 
ou confessarem esta ação, 
nomeando-se-lhes, quando 
não compareçam, um cura
dor à lide bem como aos 
menores e incapazes em ge
ral se os houver, ficando 
desde já citados para todos 
os têrmos dela até final. D. 
e A esta, com os documen
tos inclusos e dando à cau
sa para efeitos fiscais o va
lor de Cr$ lu.OOO.Oi'. Pedem 
deferimento. Lajes, 9 de ou
tubro de 1961. (a.) pp. Cân
dido Ramos Vieira». DESPA 
CHO: «A. Como requerem. 
— Nomeio agrimensor para 
proceder aos trabalhos téc
nicos. o dr. Renato Furtado
ArriiHn npritn« ns qps HpH-

berto Krebs e Ubirajara Al
meida Valim e suplentes os 
srs. Alfredo Floriani e Eu
rico de Liz, que deverão 
prestar compromissos legais. 
— Nomeio curador á lido o 
advogado dr. Cid Couto, que 
servirá 60b a fé de seu grau 
Façam-se as citações na for
ma requerida, inclusive do 
dr Promotor Público da la. 
Vara Lajes. 9 de outubro 
de 1961. 'a.) Osmundo Vieira 
Dulra-Juiz de Direito da la. 
Vara Cível» E para que 
ninguém alegue ignorância 
uuito especialmente os inte- 
i essados ausentes, incertos 
e não sabidos, passou-se o 
presente edital, que será 
publicado e fixado na forma 
da lei. — Dado e passado 
nesta cidade de Lajes, aos 
dez dias do mes de Outubro 
de mil novecentos e sessen
ta 3 um. — Eu Luiz Carlos 
Silva, Escrivão do Cível 
o datilografei, subscrevi e 
também assino

Osmundo Vieira Dutra, 
Juiz de Direito da la. Vara 

Cível.
Luiz Carlos Silva,
Escrivão do Cível.

E o Nilo continua. . .
Carmen Annes Dias Prudente

A vida da cidade toma um aspecto muito curioso: os 
bancos e o grande comércio só fecham aos domingos, 
mas as repartições públicas, escolas do govêrno, consul
tórios, etc., não funcionam às sextas-feiras. Como resulta
do, as ruas têm o dôbro do movimento, as lojas enchem 
se com os maridos que acompanham as esposas e os fi
lhos às compras. Na Corniche, e cruzando as pontes, há 
verdadeiro corso de automóveis, vendedores de balões e 
guloseimas, inclusive as resmas de roscas, enfiadas num 
pau. Barcas e canas 6ingram o Nilo até o anoitecer.

Entretanto, apesar disso, o domingo continua sendo 
dia morto, mesmo, e feriado, embora funcionem obrigato
riamente todas as 6eções do govêrno, e uma meia duzia 
de lojas insignificantes

Êsse estado de coisas cria problemas «sui generis» 
para os turistas e mais para os cristãos, como os coptas, 
por exemplo, quando são funcionários públicos. Êstes ne
cessitam uma dispensa especial da Igreja para trabalhar 
aos domingos.

Saimos com o médico egipeio que nos acompanhou 
durante tòda a temporada. Fervente admirados de Nasser 
e do seu programa, preocupava-se em mostrar-nos tôdas 
as suas realizações e fugia do «velho Cairo» como da 
peste. E aí começava a «encrenca»... pois era exatamente 
o que queríamos ver! «Oh! Que terra formidável' . Pirâ
mides... Luxor... Ruínas!...»

(CONTINUA)

Se você deseja ganhar

=  1 Milhão de Cruzeiros
Exija do seu fornecedor a NOTA FISCAL correspondente às suas cornaras e conmrrrr

ao sorteio de Dezembro de * a

Seu Talão Vale um Milhão
Troque as suas notas até o dia 30 de novembro, à rua Coronél Córdova n° 80
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C olégio Militar de Curitiba 
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Assistam amanha no 
Estádio Municipal da 
Ponte Gra nde, interna 
cional X Floresta de 
Videira.

Todos ao campo.

AGORA, A WILLYS DÁ A VOCÊ 0 MELHOR 
CERTIFICADO DE GARANTIA NO BRASIL!
Sim. desde 1.° de agosto, os produtos Willys (Utilitário "Jeep" Universal. 
Utilitário "Jeep” Universal Modelo 101. Rural “Jeep , Pick-up "Jeep e 
Aero-Willys) têm a garantia integral da fábrica dobrada de 3 para 6 
meses da compra ou de 6.000 para 12.000 km de usol Esta duplicação 
dos limites anteriores da nossa garantia é o resultado da constante 
elevação da qualidade dos nossos produtos, do alto índice de naciona
lização alcançado pela Willys-Overland do Brasil, da assistência 
técnica assegurada pela réde de Concessionários em todo o território 
nacional, da crescente especialização da mão-de-obra brasileira e do 
elevado padrão técnico já atingido pela indústria nacional de autopeças.

'tir—

à

Isite-nos e constate v. mesmo os inúmeros pontos de superioridade 
os nossos produtos. Após uma demonstração y. tera verificado 
orque podemos duplicar os limites do nosso certificado de garantia. / Ê M / i i

WILLYS-OVERIAND DO BRASIL S.A. \wwêL L Iu )

■oi

REVENDEDOR:
U I A  PUNIILTiJE veículos m

Aveoida^Fresidenle Varga», _ _ _  _  5 c .

1

S '

18S8 -  End. Tel. Planaltina
444 — Lages — S C .  ^

ESTADO DE SANTA CATARINA
Requerimentos despachados em 22 de setem

bro de 1.961
2073 - João. Maria Varela - Transferencia de terreno - Sim
2074 - Antonio Ivanez da Rosa - Transferencia de terreno

Sim
‘2075 - Dorgelo Pereira dos Anjos - Transferencia de ter

reno - Sim
2076 - Wilmar Vieira Branco - Transferencia de terreno - 

Sim
-077 - Boaventura Nunes Goulart - Transferencia de ter

reno - Sim
2U78 - Julio da Silva Melo - Transferencia de terreno - Sim
2079 - Sebastião Wolff - Transferencia de terreno ■ Sim
2080 - Gregorio Marcelino - Transferencia de terreno - Sim
2081 - Tergino Alves de Souza - Transferencia de terreno -

Sim
2082 - Walter Henrique Hoechel - Transferencia de terre

no - Sim (permuta)
1083 - João Carlos Carsten - Transferencia de terreno - 

Sim
2084 - José Carlos de Liz - Transferencia de terreno - Sim 
:085 - Pandulfo s/A. Ind. e Comércio - Transferencia de 

terreno - Sim
*086 - vv iriato Cabral de Souza - Transferencia de terreno 

Sim
20S7 - João Amarante Filho - Transferencia de terreno 

Sim
2C88 João Maria Agostinho Pereira - Transferencia de 

terreno - Sim
2089 - Juventino Patricio do Nascimento - Transferencia 

de terreno - Sim
21)90 - Pedro Alencar de Medeiros - Transferencia de ter

reno - Sim
2091 - José Melo César Filho - Transferencia de terreno 

Sim (Inventário)
2 192 - Adão Reis Irmãos - Baixa de lançamento - Sim
2093 - Guido Krambeck - Certidão de Alvará - Certifique-se
2094 - Celeste Dali “Olivo” - Construção de prédio - Sim 
21)95 - Severiano Forkim - Baixa de lançamento - Sim
2096 ‘ Rovilio Pagauella - Laudemio - Sim
2097 - Erenita Cesar Osorio - Aumento em sua casa - Sim
2098 - João Alves Correia - Ligação dágua - Secção dágu

para informar
2099 - Cristiano Ventura - Concessão perpetua - Sim
2100 - Maria Chaves - Concessão perpetua - Sim
2101 - Ida Ramos de Souza - Concessão perpetua - Sim
2102 - Carlos Hoepck S/A. - Laudemio - Sim

Requerimentos despachados dia 23 de se 
tembro de 1961

2103 - Lealcina Paes do Amaral - Abertura mercadinho
Sim

2104 - Moisés Zelindo Pinho - Baixa de lançamento - Sim
2105 - Joaquim José Vieira - Transferencia de terreno -

digo Altera a Razão Social - Sim
2106 - Otávio Ghedin - Transferencia de terreno - Sim
2107 - Otilia Probst - Transferencia de terreno - Sim
2108 - Angelina Bisotto - Transferenciade terreno - Sim
2109 - Alois Fischer - Transferencia de terreno - Sim
2110 - João Pedro Arruda - Transferencia de terreno - Sim
2111 - Generoso Alves Madruga - Transferencia de terreno

Sim
2112 - Romalino Francisco Garcia - Transferencia de terre

no - Sim
2113 - Abdon Pereira de Moraes - Transferencia de terreno

- Sim
2114 - Herculano Bernardo da Silva - Transferencia de 

^  terreno - Sim
2115 - Maria Edite Costa e outros - Transferencia de ter

reno - Sim
2110 - Célio Rogério Waltrick e outros - Transferencia de 

terreno - Sim
2117 - Abdon Pereira de Moraes - Transferencia de terre-

uo - Sim
2118 - Delfina Mariano dos Anjos - Transferencia de terre

no - Sim
2119 - Maria do Nascimento Pereira - Transferencia ae

terreno - Sim
2120 - Terezinha Dias Pilotto - Transferencia de terreno -

Sim
2121 - Milton Antunes dos Santos - Transferencia de ter

reno - Sim
2122 - Wilson Rodrigues Xavier - Transferencia de terre

no - Sim
2123 - Urbano Miranda - Transferencia de terreno - Sim
2124 - Altair Jacy Araldi - Transferencia de terreno - Sim
2125 - Edelbrando Rodrigues de Ataide - Transferenciade

terreno - Sim
2126 - Waldomiro Timoteo Silva - Transferencia de terre

no - digo, Baixa de lançamento - Sim 
(Continua no pióximo número)
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Homenageado pelo 2o Btl. Rv. o Comandante da Engenharia do
ExercAo Paraguaio e sua comitiva

Conforme foi amplamente 
divulgado pela imprensa lo
cal, chegou domingo ultimo 
à nossa cidade, o General D 
Juán Manuel Careaga, Co
mandante da Engenharia do 
Exército Paraguaio, acompa

nhado de uma comitiva, com 
a finalidade de visitar as o*, 
bras rodo ferroviárias à car
go do 2o Batalhão Rodoviá
rio, briosa corporação mili
tar aqui sediada.

Várias homenagens foram

O Deputado Osny de 
Medeiros Regis, que ter
ça feira última foi era 
possado na Secretaria 
de Viação e Obras Pú
blicas, foi homenageado 
na Assembléia Legislati
va, sendo sua conduta 
partidária e parlamentar 
inaltecida pelo Deputa
do Autonio Almeida, que 
falou em nome da ban 
cada do PSD, afirman
do que aquele teria 
completa cobertura por 
parte da bancada pes 
sedista. No mesmo sen i

tido, falaram os Depu 
tados Ademar Ghisi em 
nome da UDN, Walter 
Roussenq, em nome do 
PTB, Querino Flack em 
nome do MTR e Altir 
Webber de Meio em no 
me da população de 
Curitiba no-'.

O Deputado Osny de 
Medeiros Regis agrade
ceu as homenagens re
cebidas, declarando-se à 
disposição dos compa
nheiros parlamentares e 
dos seus colegas de Se
cretarias.

Início dos trabalhos de pavimentação asfál- 
tica no acesso sul de Lajes à rodovia BR - 2

Com a presença do Exmo Sr. Prefeito Municipal de 
Lajes, Dr. Wolny Delia Rocea, especialmente- convidado, 
teve lugar quinta feira última, às 13,30 horqs, o início dos 
trabalhos de pávimentação*,asfáltica do Acesso Sol de La
jes à BR-2. Tal empreendimento será realizado pelo 2o 
Batalhão Rodoviário, o que, por si só, repr&senta que te 
remos dentro em breve,-nas melfiores condições, um ’aces
so à rodovia BR 2 No ato, usaram da palavra o Prefeito 
Dr Wolny e o Cel Möller, Comandante da 2\ Batalhão Ro 
doviário, reportando-se ambos á significativa .-importância 
daquele empreendimento .para; nossa cidadß.

prestadas àquele ilustre o- 
ficial Paraguaio e sua comi
tiva, por parte do Comando 
e da oficialidade do 2o Bata
lhão Rodoviário, numa de
monstração de fraternidade 
que une os laços de amizade 
entre os oficiais brasileiros e 
guaranis.

Como destaque especial 
destas homenagens, verifi
cou-se terça feira à noite no 
Clube dos Oficiais, quando o 
General ü. Juán Manuel Ca
reaga e sua ilustre comitiva 
foram homenageados com 
um banquete oferecido pelo 
2o Batalhão Rodoviário, ao 
qual compareceram as auto
ridades civis, militares, im
prensa escrita e falada, e 
convidados especiais.

• ' • • .»
“ Nessa oportunidade, o Co 
ronel Floriano Möller fez u- 
so da palavra, oferecendo ac 
General D. Juán Manuel Ca
reaga, a seus familiares e a 
sua comitiva, inúmeros mi 
mos que representavam o 
carinho e amizade, que o 2o 
Batalhão Rodoviário tributa
va aos visitantes.

Posteriormente o Coman 
dante da Engenharia doExer 
cito Paraguaio agradeceu as 
amabilidades e as lembranças 
recebidas, partidas do Coman
do e da oficialidade do 2o 
Batalhão Rodoviário, ofere
cendo a todos os que se en
contravam presentes inúme
ras flâmulas do seu país e 
um álbum ao Coronel Floria
no Möller.
• * X

Ò General D. Juán Manuel 
Careaga e sua ilustre comi
tiva, seguiram no dia seguin
te para Curitiba, de onde de
mandaram ao Paraguai.

Lages, 28 de Outubro de 1961

Deputados do PSD estão 
colhendo assinaturas, na Câ 
mara Federal, para uma 
moção de censura ao Minis
tro do Trabalho, sr. Franco 
Montoro, sob a alegação  ̂ de 
que êle demonstrou “es
tranha, inexplicável, lamen
tável e reprovável omissão’’ 
na recente greve dos bancá 
rios. movimento que “amplia 
o impacto produzido na jú 
perturbada economia nacional 
pela recente crise, politico- 
militar’’.

A moção que define como

justas as reivindicações dos 
bancários sustenta que o sr. 
Franco Montoro não corres
ponde à confiança que a Câ
mara lhe manifestou, ao 
aprová-lo para a Pasta, e 
visa a produzir os efeitos 
previstos no Art 12 do Ato 
\dicional: a queda do Minis- 

1 tro.
| Segundo os deputados do 
PSD, o sr. Franco Montoro 
está preocupado apenas em 
promoções pessoais Da im
prensa, no rádio e na tele
visão.

Sr. Dario Todeschini
Regressou de Porto Alegre 

onde se encontrava desde há 
alguns dias, o sr. Dario To
deschini, sócio diretor da 
conceituada firma Serrana 
Ltda — Veículos e Máqui
nas, distribuidora dos produ-

tos DKW — Vemag para to
da a região serrana.

Na capital gaúcha o sr. 
Dario Todeschini tratou re 
importantes assuntos refere n 
tes à sua firma.
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Sindicato da Industria de Serrarias, Car
pintarias e Tanoarias de Lajes •

SÊDE'. Rua Presidentè Nefeu Ramos, í03  - 2° andar ~ Sálá, 20% 
EDITAL N°. 3

t  i
Pelo presente edital e, em cumprimento ao dispôs- 

: to na artigo 6Q da Portaria n° 146, de 8/10/57, ficam con
vocados os associados deste Sindicato para às eleições da 
Diretoria, Conselho Fiscal, Representantes no Conselho dá 
Federação e respectivos suplentes que serão realizadas 
no 'dia 5 de Novembro de 1961, em sua sédé social, à rua 
Presidente Nereu Ramos, 103 — 2J andar — sala, 202; on. 
de funcionará a única mesa coletora, iniciando-se a vota
ção às 10 (dez) horas encerrando - se às l6(dezesseis) 
horas. i. > ■ ■ > ,

Somente terão direito a voto os associadçs que a- 
tenderem todos os requisitos legais e estatutários, sendo 
condição para validade do pleito o compareoimento de, nò 
mínimo 2/3 dos que preencherem aqueles requisitos, cu
jo total é de 61 sócios. , .

Ao se*apresentarem para votação, deverão qs asso
ciados, exibir documento hábil de identificação.

Para outros quaisquer esclarecimentos poderão os asso
ciados se dirigir à Séde do Sindicato

Lajes, 28 de Outubro de 1961 
Ary Waltrick da Silva — Presidente' t

Sr. Osmar 
Nunes

Regressou do Rio de 
Janeiro, para onde tinha 
seguido há dias, o sr. 
Osmar Nunes, gerente da 
filial de Lages - das -Ca
sas Pernambucanas.

Na Velhacap o sr. Os
mar Nunes tratou junto 
a alta direção das Casas 
Pernambucanas de im
portantes assuntos liga
dos à filial que dirige, 
tendo * inclusive provi
denciado a remessa de 
grande quantidade de 
mercadorias, as quais 
já estão chegando a es 
ta cidade. ' r

Resultante de Acordo entre o Serviço Social Ru
ral e a Federação das Associações Rurais, terá inicio dia 
6 de novembro próximo, na Associação Rural de Lages o 
IIo Curso de Auxiliares do Associativismo. Serão inscritos 
no Curso, candidatos dos municípios de Lages, Bom Reti- 

j ro, Campos Novos, Curitibanos, Urubici, São Joaquim e 
! Anita Garibaldi, desde que quites com o Serviço Militar, 
menos de 35 anos de idqde e com o- nível da Escola Nor- 

j mal Regional e aprovados em exame prévio de seleção.
Comunicação da Associação Rural de Lages.-

Juízo de Direito da Primeira Vara da Ço- 
**= *= * marca de Lages ... —

Edital de Praça
’ V ' 0‘ r' Tj ■" * *« .•

O ‘dr. Osmundo Vieira Du- e outra misturadora de car- 
tra, Juiz de Direito da Pri-1 ne, marca -'Alexandervek”, 
meira Vara da Comarca | sem número. - E quem qui- 
de Lages, Estado de Santa zer arrematar ditas máqui-
Catarina.na fôrma da lei,etc.

(domin-O Cine Marajoara,
a grandiosa produção do cinema japonez

A HOVE', i .V- V • y ví i .»-• »• ■*
•?*•>/*i-v 'T n, ^ .

em Technicolor e Cinemascope
i j

"J. h íí f
.■ ■ .' ; « ). 1 ------— ----- --------- ---------

V,

JÈ__ f-lL

Faz saber a todos quantos 
o presente edital de praça, 
com o prazo mínimo de dez „
dias, virem, dele conheci- a' a,udl’da’..avalmçao dT _dU

nas. deverá comparecer' no 
lftc.al, 41a, jqqs p hora acima 
mencionadas, sendo elas en
tregues a quem mais dér e 
maior lancfe ‘oferecer 'sôbre

mento tiverem ou interessar 
possa, que no dia nove (9) 
do. mês de novembro próxi
mo vindouro, às dez horas, 
no saguão do edifício do 
Forum desta cidade, o por
teiro dos auditório» ou quem 
suas vezes fizer levará a 
público pregão de venda e 
arrematação por quem mais 
maior lance oferecer sôbre 
íiavaliação de Cr$ 200.noo.00, 
feitameste juizo, os seguintes 
bens que foram penhorados 
de Dercilio Waltrick Ca
margo nas ações exeõutivas 
mo vida 8 por Gilib Bacega e 
Odilon Waltrick Cordova, a 
saber: - DUAS t MÁQUINAS 
sendo uma “Cutter”, tipo R. 
65. N„ motor ‘número 
54611688, marca “Alexande. 
rvek’,, de Imbricação alemã

zent.os mil cruzeiros, depois 
de pagos no ato o preço dear 
rematação, custas. des 
pesas e impostos legais.-Pa 
raque chegue ao conhecimen
to de todos, passou-se o pre- 
seúte edital para publicação 
na fórma da lei. - Dado e 
passado nesta cidade de La
ges, Estado de Santa Cata
rina, aos vinte e séte dias 
de outubro de mil novecen
tos e sessenta e um. Eu Luiz 
Carlos Silva, Escrivão do 
Cível e Comércio, o datilo
grafei, subsecevi e • também 
assino. Selos a fipal.

•A -a, < jtr I

Osmundo:Vieira Dutra 
Juiz de Direito da la. Vara 

Olvil
Luiz Carlos Silva * 

Escrivão do Civil e ComéPCio
ACERCO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SC 
Digitalizado pelo Instituto José Paschoal Baggio - Contrato FCC nº0151/2016




